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На основу члана 97. став 1. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18) и члана 43. тачка
29. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18 и 207/19), Сенат Универзитета у Београду,
на седници одржаној 13. марта 2019. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О УПИСУ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
I ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА
Члан 1.
Овим правилником уређују се услови и начин уписа на
студијске програме који се организују на Универзитету у Београду
(у даљем тексту: Универзитет), а који се односе на поступак
пријављивања и уписа на студијски програм, ближа мерила за
утврђивање редоследа на ранг листи, садржај и начин полагања
пријемног испита, односно испита за проверу склоности и
способности, ближе услове и начин уписа без полагања пријемног
испита односно испита за проверу склоности и способности и
уписа лица којем је престао статус студента, начин остваривања
права на жалбу, као и друга питања у вези са уписом.
Члан 2.
Наставно-научно веће факултета, односно Веће за студије
при Универзитету ближе уређује мерила за утврђивање редоследа
за упис кандидата и начин бодовања.
II ПРАВО НА УПИС
Члан 3.
Право уписа на студијски програм има лице које испуњава
услове утврђене Законом о високом образовању (у даљем тексту
Закон), Статутом Универзитета, студијским програмом, овим
правилником и општим актима факултета.
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Лице из става 1. овог члана је остварило право на упис на
студијски програм, ако се пријавило на конкурс и уколико се
налази на ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис
у складу са овим правилником.
У остваривању права уписа на студијски програм кандидати
имају једнака права која не могу бити ограничавана по основу
пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, вероисповести,
политичког убеђења, националног, социјалног или етничког
порекла, инвалидности или по другом сличном основу, положају
или околности.
Упис лица која су претходно образовање или део образовања
завршила у иностранству
Члан 4.
Лице које је завршило претходно образовање или део
образовања у иностранству може да се упише на студијски програм
ако се призна стечена страна школска односно високошколска
исправа, уколико испуни услове прописане Законом и општим
актом Универзитета.
Лице из става 1. овог члана може да конкурише на студијски
програм и уз одговарајућу потврду да је започет поступак
признавања стечене стране школске односно високошколске
исправе у складу са Законом и општим актом Универзитета.
Школске, односно високошколске исправе из Републике
Српске не подлежу поступку признавања, осим када се ради о
завршеном програму међународне матуре.
Упис страних држављана
Члан 5.
Страни држављанин може да се упише на студијски програм
под истим условима као и домаћи држављанин, ако се призна
стечена страна школска односно високошколска исправа у складу
са Законом и општим актом Универзитета.
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Страни држављанин може да се упише на студијски
програм ако пружи доказ о познавању српског језика у складу са
Статутом Универзитета односно о познавању језика на којем се
изводи настава у складу са акредитацијом и ако је здравствено
осигуран.
Страни држављанин плаћа школарину у току целог
школовања, осим ако међународним споразумом није другачије
одређено.
Члан 6.
Лице из члана 4. и 5. овог правилника може условно да се
упише на студијски програм у случају када поступак за признавање
стране школске, односно високошколске исправе није завршен пре
рока за подношење пријаве за упис и то уз потврду да је поступак
признавања започет.
Уколико захтев за признавање буде одбијен или ако
признавање стране школске односно високошколске исправе не
даје право на упис студијског програма на који се лице пријавило,
сматраће се да лице није уписано.
Лицу из става 2. овог члана вратиће се уплаћени износ
школарине умањен за трошкове уписа.
III УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ
СТУДИЈА ПРВОГ СТЕПЕНА
Услови за упис на студијске програме основних и интегрисаних
академских и основних струковних студија
Члан 7.
У прву годину основних и интегрисаних студија може се
уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем
трајању, утврђено студијским програмом, односно општим актом
Универзитета.
Високошколска установа, у складу са Законом, уписује
кандидате уз признавање опште, односно стручне матуре за упис
на академске, односно струковне студије.

4

Гласник Универзитета у Београду

До почетка примене прописа који уређују општу, стручну и
уметничку матуру, упис на основне студије врши се у складу са
прописима који су важили до ступања на снагу Закона.
Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на
основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и
резултата постигнутих на пријемном испиту односно испиту за
проверу склоности и способности према мерилима утврђеним
овим правилником, општим актом факултета из члана 2. овог
правилника и конкурсом за упис на студијске програме.
За савладавање специфичних захтева студијског програма
факултет може утврдити да су кандидати за упис дужни да
приликом пријаве на конкурс пруже доказе о здравственим
способностима.
Пријемни испит и испит за проверу склоности и способности
Члан 8.
Кандидат за упис полаже пријемни испит или испит за
проверу склоности и способности.
Испит за проверу склоности и способности полажу сви
кандидати који се пријаве за упис на студијски програм где је
полагање тог испита предвиђено, у складу са општим актом
факултета.
Пријемни испит обухвата програмске садржаје који се
изучавају у средњој школи у четворогодишњем трајању.
Пријемни испит, односно испит за проверу склоности и
способности се полаже у складу са општим актом факултета.
Лице са инвалидитетом може полагати пријемни испит на
начин прилагођен његовим потребама у складу са објективним
могућностима факултета.
Лице из става 5. овог члана приликом пријаве на конкурс
подноси писани предлог о начину полагања пријемног испита.
Факултет је дужан да обезбеди тајност садржаја пријемног
испита до самог почетка пријемног испита.
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Упис без пријемног испита
Члан 9.
На прву годину основних академских и интегрисаних
академских студија може се без пријемног испита уписати:
1. лице које има стечено високо образовање на академским
студијама првог степена, односно високо образовање стечено по
одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом
образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично
тумачење, 68/15 и 87/16);
2. студент друге високошколске установе који је остварио
најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму академских
студија на другој високошколској установи, под условима које
прописује факултет, односно Универзитет;
3. студент факултета у саставу Универзитета који је уписан на
један студијски програм, може уписати други студијски програм
у оквиру истог факултета, под условима утврђеним студијским
програмом, односно на начин и по поступку утврђеним општим
актима факултета;
4. студент коме је престао статус студента у складу са чланом
101. став 7. тач. 2. и 3. Статута Универзитета, који је остварио
најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму.
Лице из става 1. овог члана може се уписати само као
самофинансирајући студент и не убраја се у одобрени број
студената за одређени студијски програм.
Студент другог универзитета, односно друге самосталне
високошколске установе, не може се уписати на Универзитет,
односно на високошколску јединицу у његовом саставу, уколико му
је до окончања студијског програма на високошколској установи
на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова.
Лице из става 1. овог члана може поднети захтев за упис
факултету, односно Универзитету у роковима одређеним
конкурсом за упис студената који расписује Универзитет.
О поднетом захтеву одлучује декан, односно ректор.
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Наставно-научно веће факултета, односно Веће за студије
при Универзитету одлучују о признавању положених испита.
Декан, односно ректор доноси решење о упису на студијски
програм које садржи и следеће податке:
– број признатих ЕСПБ бодова
– дужину трајања студија
– статус самофинансирајућег студента.
Број признатих ЕСПБ бодова не мора бити исти као и број
остварених ЕСПБ бодова на студијском програму.
Дужина трајања студија лица из става 1. овог члана је
двоструки број школских година преосталих за реализацију овако
уписаног студијског програма, уз могућност продужења рока за
завршетак студија на лични захтев, у складу са чланом 101. став 4.
Статута Универзитета.
Начин бодовања
Члан 10.
Кандидат за упис на студијски програм може остварити
највише 100 бодова и то по основу општег успеха у средњој школи
и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту, односно
испиту за проверу склоности и способности.
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир
просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са два.
По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40
бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем
на две децимале.
На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.
Кандидатима који су у трећем или четвртом разреду средње
школе освојили једну од прве три награде на републичком или
међународном такмичењу из календара такмичења Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту
Министарство), из предмета који се полаже на пријемном испиту
може се признати максималан број бодова из тог предмета.
Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу
студента који се финансира из буџета уколико се налази на ранг
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листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако
оствари најмање 51 бод.
Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу
студента који се сам финансира уколико се налази на ранг листи
до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако
оствари најмање 30 бодова.
Начин бодовања и уписа кандидата
са међународно признатом матуром
(International Baccaleurate Diploma Programme)
Члан 11.
Кандидати који су завршили програм међународне матуре
и који имају решење о нострификацији дипломе остварују право
уписа у првом уписном року.
Кандидати који су завршили програм међународне матуре и
који немају решење о нострификацији дипломе могу се пријавити
са потврдом Министарства да су поднели средњошколска
документа на нострификацију, у другом уписном року.
Кандидати који су завршили програм међународне матуре,
а држављани су Републике Србије могу да конкуришу за посебна
буџетска места одређена Одлуком Владе за држављане Републике
Србије који су стекли страну средњошколску исправу, односно
завршили средњу школу у иностранству.
Успех кандидата који су завршили међународну матуру
утврђује се тако што се просечна оцена из прва два разреда средње
школе множи са два, што износи минималних 8, а максималних
20 бодова, а успех на међународној матури вреднује се са
максималних 20 бодова. Сведочаноство о међународној матури
издаје се ученику само ако је остварио збирну оцену најмање
24, док максимална збирна оцена износи 45. Сходно принципу
вредновања сведочанстава средњих школа у Србији, збирна оцена
24 вреднује се са 8 бодова, а збирна оцена 45 вреднује се са 20
бодова. Формула за израчунавање је следећа:
12.
• Број бодова = 8 + (збирна оцена - 24) × ––
21
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Услови за упис на студијске програме специјалистичких
струковних студија
Члан 12.
У прву годину специјалистичких струковних студија може
се уписати лице које је завршило одговарајуће основне струковне
или основне академске студије утврђене студијским програмом,
остваривши најмање 180 ЕСПБ бодова.
Редослед кандидата за упис у прву годину специјалистичких
струковних студија утврђује се на основу опште просечне оцене
остварене на основним студијама и резултата постигнутих на
пријемном испиту, ако се такав испит организује, односно испиту
за проверу склоности и способности, а према мерилима утврђеним
општим актом факултета из члана 2. овог правилника и конкурсом
за упис на студијске програме.
IV УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ
СТУДИЈА ДРУГОГ СТЕПЕНА
Услови за упис на студијске програме мастер академских студија
Члан 13.
У прву годину мастер академских студија може се уписати
лице које је завршило основне академске студије, остваривши:
1. најмање 180 ЕСПБ бодова – ако мастер академске студије
имају 120 ЕСПБ бодова;
2. најмање 240 ЕСПБ бодова – ако мастер академске студије
имају 60 ЕСПБ бодова;
У прву годину мастер академских студија може се уписати
и лице које је завршило интегрисане студије, односно мастер
академске студије, остваривши најмање 300 ЕСПБ бодова.
Студијским програмом мастер академских студија утврђује
се који су програми основних академских студија одговарајући за
наставак студија на одређеном студијском програму.
Редослед кандидата за упис на прву годину мастер
академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене,
дужине студирања на претходним студијама, резултата пријемног
испита (тест, есеј, мотивационо писмо, интервју и др.), уколико се
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пријемни испит организује, а према мерилима утврђеним општим
актом факултета из члана 2. овог правилника.
Лице које има стечено високо образовање по прописима који
су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење,
68/15 и 87/16) имају право на упис на студије из става 1. овог члана
под условима и на начин прописан овим правилником и општим
актом факултета и то:
1. лице које има стечено високо образовање у трајању од
најмање осам семестара има право да упише мастер академске
студије у обиму од најмање 60 ЕСПБ бодова
2. лице које има завршено високо образовање у трајању
мањем од осам семестара има право да упише мастер академске
студије у обиму од најмање 120 ЕСПБ бодова.
За лице које је завршило основне академске или интегрисане
студије вреднује се просечна оцена и дужина студирања на тим
студијама и други услови прописани општим актом факултета.
За лице које је завршило мастер академске студије општа
просечна оцена студирања (ОПО) израчунава се на основу
просечних оцена студирања на основним академским студијама
(ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних
дужином трајања студијског програма на основним академским
и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима
(ОСбод и МСбод):
ОцОС × ОСбод + ОцМС × МСбод
Општа просечна оцена (ОПО) = ––––––––––––––––––––––––––––
ОСбод + МСбод
За кандидате из става 5. овог члана, вреднује се просечна оцена
са основних студија која укључује дипломски рад, уколико исти
постоји.
Услови за упис на специјалистичке академске студије
Члан 14.
У прву годину специјалистичких академских студија може
се уписати лице које има завршене основне академске и мастер
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академске студије или интегрисане академске студије, у укупном
обиму од најмање 300 ЕСПБ бодова.
Редослед кандидата за упис у прву годину специјалистичких
академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене
остварене на основним и мастер академским студијама, односно
интегрисаним студијама, дужине студирања на претходним
студијама и резултата пријемног испита, односно испита за
проверу склоности и способности, ако се такви испити организују,
а према мерилима утврђеним општим актом факултета из члана
2. овог правилника.
Општа просечна оцена студирања (ОПО) израчунава се на
основу просечних оцена студирања на основним академским
студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС),
пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним
академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ
бодовима (ОСбод и МСбод):
ОцОС × ОСбод + ОцМС × МСбод
Општа просечна оцена (ОПО) = ––––––––––––––––––––––––––––
ОСбод + МСбод
За кандидате који су завршили интегрисане студије вреднује
се просечна оцена остварена на тим студијама, дужина студирања,
остварени научни резултати и други услови прописани општим
актом факултета.
За кандидате који су стекли високо образовање према
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом
образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично
тумачење, 68/15 и 87/16) узима се просечна оцена са основних
студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји.
Услови за упис на мастер струковне студије
Члан 15.
У прву годину мастер струковних студија може се уписати
лице који има завршене основне или специјалистичке струковне
студије или основне академске студије, остваривши најмање 180
ЕСПБ бодова.
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Редослед кандидата за упис у прву годину мастер струковних
студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на
основним или специјалистичким студијама, резултата пријемног
испита, уколико се исти организује као и других мерила за упис и
за утврђивање редоследа кандидата за упис у прву годину мастер
струковних студија прописаних општим актом факултета односно
Универзитета.
V УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ СТУДИЈА
ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА
Услови за упис на докторске академске студије
Члан 16.
У прву годину докторских студија може се уписати лице
које има:
1) завршене основне академске и мастер академске студије,
односно интегрисане студије са најмање 300 ЕСПБ бодова, односно
завршене најмање четворогодишње студије по прописима који су
важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) и
општом просечном оценом од најмање 8 на основним академским и
мастер академским студијама, односно интегрисаним студијама или
2) завршене основне академске и мастер академске студије,
односно интегрисане студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова
са просечном оценом мањом од 8 и остварене научне радове
објављене у часописима са листе ресорног министарства пре
уписа на докторске студије, у складу са општим актима факултета,
односно Универзитета.
На студијске програме докторских студија може се уписати
и лице које има академски степен магистра наука, у складу са
општим актом који доноси Сенат.
Редослед кандидата за упис на докторске студије утврђује се
на основу опште просечне оцене и дужине студирања на основним
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и мастер студијама, остварених научних резултата и других услова
прописаних општим актом факултета.
Општа просечна оцена студирања (ОПО) израчунава се на
основу просечних оцена студирања на основним академским
студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС),
пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним
академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ
бодовима (ОСбод и МСбод):
ОцОС × ОСбод + ОцМС × МСбод
Општа просечна оцена (ОПО) = ––––––––––––––––––––––––––––
ОСбод + МСбод
За кандидате који су завршили интегрисане студије узима се
просечна оцена остварена на тим студијама, дужина студирања,
остварени научни резултати и други услови прописани општим
актом факултета.
За кандидате који су стекли високо образовање према
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом
образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично
тумачење, 68/15 и 87/16), вреднује се просечна оцена са основних
студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји.
Разговор са кандидатом могући је саставни део уписног
поступка и вреднује се приликом уписа на начин прописан општим
актом факултета, односно Универзитета.
Факултет, односно Универзитет може увести додатне
критеријуме за одређивање редоследа кандидата.
Посебни случајеви уписа на докторске студије
Члан 17.
На студијски програм докторских академских студија може
се уписати и лице које је започело докторске студије у истој или
сродној научној области на другој високошколској установи,
под условима утврђеним студијским програмом, на начин и по
поступку утврђеним општим актима Универзитета и факултета.
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Лице из става 1. овог члана мора испуњавати услове за упис
на студијски програм и може му бити признато највише 90 ЕСПБ
бодова.
VI КОНКУРС ЗА УПИС НА СТУДИЈЕ И СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА
Члан 18.
Упис у прву годину студијског програма врши се на основу
конкурса.
Сенат Универзитета расписује обједињени конкурс за упис
на акредитоване студијске програме Универзитета које реализују
факултети и Универзитет.
Универзитет јавно објављује конкурс за упис у прву годину студијског програма на начин утврђен одлуком о расписивању конкурса.
Одлуку о расписивању конкурса за упис на студијски програм
доноси Сенат најкасније до 25. априла за наредну школску годину
на предлог наставно научног већа факултета и Већа за студије при
Универзитету за студије које непосредно реализује Универзитет.
Ако студијски програм почиње од пролећног семестра,
одлука из става 4. овог члана доноси се најкасније седам дана пре
објављивања конкурса за упис на студијски програм.
Конкурс се објављује најкасније пет месеци пре почетка
школске године.
Конкурс садржи:
1. број студената за сваки студијски програм;
2. услове и рокове за упис;
3. мерила за утврђивање редоследа кандидата;
4. поступак спровођења конкурса;
5. начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед;
6. висину школарине коју плаћају самофинансирајући студенти.
Број студената
Члан 19.
На предлог наставно-научних већа факултета, односно Већа
за студије при Универзитету, Сенат утврђује број студената који се
уписује на студијске програме који се организују на Универзитету,
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односно на високошколским јединицама у његовом саставу,
најкасније до 28. фебруара за наредну школску годину.
На предлог наставно-научних већа факултета, односно Већа
за студије при Универзитету, Сенат даје мишљење Влади о броју
буџетских студената за упис у прву годину студијских програма
који се организују на Универзитету, односно на високошколским
јединицама у његовом саставу, најкасније до 28. фебруара за
наредну школску годину.
Факултети, односно Веће за студије при Универзитету
достављају предлоге броја студената који се уписују на студијске
програме најкасније до краја јануара месеца текуће године
за упис у наредну школску годину. Предлог садржи: назив
студијског програма, језик на ком се изводи настава, број који
се предлаже за упис студената који се финансирају из буџета,
број самофинансирајућих студената и број студената који ће
се уписивати по међународним уговорима које је закључио
Универзитет. Укупан број студената предложен за упис не може
бити већи од броја студената одобреног акредитацијом тог
студијског програма.
На предлог факултета, односно Већа за студије при Универзитету, Универзитет може потписати уговор са иностраним партнером за упис и школовање утврђеног броја кандидата, на одређеном
студијском програму. Ови кандидати уписују се под условима који
важе за тај студијски програм и рангирају се у оквиру утврђене квоте
а у оквиру укупног броја самофинансирајућих кандидата.
Влада утврђује додатни број студената чије се студије
финансирају из буџета за реализацију афирмативних мера. Број
студената уписаних на буџет по афирмативној акцији одузима се
од броја самофинансирајућих студената, или од укупних буџетских
студената, у случају када су сви студенти уписани на терет буџета.
Члан 20.
Сенат именује Универзитетску комисију за спровођење уписа
која координира рад комисија факултета, даје ближа упутства за
спровођење поступка уписа, даје саопштења за јавност у вези са
уписом и обавља друге послове које јој повери Сенат Универзитета.
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Универзитетску комисију чине по један представник сваке
од четири групације факултета, које именује Сенат Универзитета,
проректор за наставу, студент проректор и један представник из
стручне службе Ректората из сектора за студије и науку.
Председник Универзитетске комисије је проректор за наставу.
Секретара комисије именује ректор из реда запослених у
стручној служби.
Универзитетска комисија доставља Сенату Универзитета
јединствен извештај о упису на Универзитет, који обухвата
информацију о броју уписаних студената, проблемима који су
настали током уписа, предлозима мера за побољшање квалитета
уписа и другим релевантним подацима.
Факултет образује комисију факултета за спровођење уписа,
а надлежности комисије утврђују се актом факултета. Комисија
факултета одлучује у првостепeном поступку о жалбама кандидата.
Декан факултета се стара о законитости спровођења поступка
уписа и одлучује у другостепеном поступку о жалбама кандидата.
Веће за студије при Универзитету именује комисију за
спровођење уписа за студије при Универзитету за сваки студијски
програм и утврђује надлежност комисије.
Проректор за науку координира рад комисија из става 8. овог
члана.
Обавеза комисија факултета, односно Комисије из става 8.
овог члана је да у року од недељу дана након завршеног уписног
рока доставе кратак Извештај о упису са освртом на анализу жалби
кандидата као и решења по тим жалбама.
Документа за пријављивање кандидата
Члан 21.
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе фотокопије
следећих докумената уз оригинална документа на увид:
– за студијске програме основних и интегрисаних студија
1. сведочанство за све разреде претходног средњошколског
образовања;
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2. диплому о положеном завршном односно матурском
испиту;
3. дипломе са републичког или међународног такмичења за
кандидате који су као ученици трећег и четвртог разреда средње
школе освојили једну од прве три награде из предмета који се
полаже на пријемном испиту.
– за студијске програме специјалистичких струковних студија
1. диплому и додатак дипломи, односно уверење о завршеном
студијском програму основних (струковних или академских)
студија.
– за студијске програме студија другог степена
1. диплому и додатак дипломи, односно уверење о завршеном
студијском програму првог степена студија.
– за студијске програме студија трећег степена
1. диплому и додатак дипломи, односно уверење о завршеном
студијском програму првог и другог степена студија, односно
диплому магистра наука;
2. доказе који се односе на остварене научне радове
(фотокопије објављених радова, односно потврду часописа са DOI
бројем);
3. доказ о знању једног светског језика.
По потреби факултет може тражити од кандидата и друга
документа.
Члан 22.
Диплома и додатак дипломи поднети приликом пријаве за
конкурс сматраће се исправним високошколским исправама ако
су издате од стране акредитоване високошколске установе за
акредитовани студијски програм.
Кандидат који је завршио студије по прописима који су
важили до доношења Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08,
44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15
и 87/16) уз диплому, уместо додатка дипломи обавезно доставља
уверење о положеним испитима.
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Кандидат коме није издата диплома, приликом уписа подноси
уверење о дипломирању са уверењем о положеним испитима,
с тим да, најкасније у року од годину дана, достави факултету,
односно Универзитету диплому и додатак дипломи о завршеном
претходном степену високог образовања.
Диплома о завршеном првом степену високог образовања на
академским студијама коју је кандидат стекао уз признавање дела
студијског програма струковних студија првог степена, сматра се
ваљаном за упис на други и трећи степен студија само уколико
обим признатих испита са студијског програма струковних студија
не прелази 30% укупног обима студијског програма академских
студија на ком је диплома стечена (72/240 ЕСПБ бодова, односно
54/180 ЕСПБ бодова у складу са Правилником о стандардима и
поступку за акредитацију студијских програма.
Универзитет, односно факултет који реализује студијски
програм на који се кандидат уписује дужан је да провери поднете
високошколске исправе и уколико утврди да исправа није издата у
складу са важећим прописима, кандидат нема право на упис.
Уколико се накнадно утврди да исправа о завршеном
претходном степену студија има недостатке, спроводи се поступак
поништавања уписа, у складу са Законом.
Члан 23.
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе доказ о
уплати накнаде за трошкове у вези са спровођењем конкурса.
Кандидати који су претходно образовање стекли у иностранству
прилажу и фотокопију решења о признатим школским односно
високошколским исправама или потврду да је поступак започет.
Кандидат учешћем на конкурсу потврђује да прихвата
правила конкурса.
Кандидат даје изјаву којом овлашћује факултет и Универзитет
да лични подаци које је дао могу да буду унети у електронску базу
података,те да се ти подаци могу користити за потребе генерисања
потребних статистичких података, достављања тражених података
Министарству без података о личности, као и да неће бити доступни
неовлашћеним лицима.
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Члан 24.
Кандидат на пријемни испит односно испит за проверу
склоности и способности, уколико се исти спроводи, доноси
документ за идентификацију – важећу личну карту или пасош.
Прe приступањa испиту комисија факултета, односно комисија
студијског програма при Универзитету утврђује идентитет
кандидата. Кандидат чији идентитет није утврђен не може полагати
испит.
Општим актом факултета, односно Универзитета ближе се
уређује начин спровођења пријемног испита.
О спровођењу пријемног испита, односно испита за проверу
склоности и способности, води се записник.
Утврђивање ранг листе за све степене студија
Члан 25.
Факултети објављују листе пријављених кандидата за сваки
студијски програм, на огласној табли и интернет страници на које
кандидати могу уложити примедбе у случају техничких грешака
у року који одреди факултет. По истеку тог рока, подаци који
подразумевају успех на претходним нивоима образовања сматрају
се коначним.
Након пријемног испита, односно испита за проверу
склоности и способности, уколико се исти спроводи, факултети
објављују прелиминарну ранг листу за сваки појединачни студијски
програм, на огласној табли и интернет страници факултета у року
који је утврђен конкурсом.
Жалба кандидата
Члан 26 .
Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка
утврђеног конкурсом, регуларност претходне провере способности,
регуларност пријемног испита или на своје место на ранг листи
у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на
факултету.
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Жалба се подноси надлежној комисији факултета, односно
комисији Универзитета за упис на студије при Универзитету, која
доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе.
Кандидат незадовољан решењем из става 2. овог члана, има
право да у другостепеном поступку уложи жалбу декану факултета,
односно ректору Универзитета у року од 24 часа од истека рока за
доношење решења из става 2. овог члана.
Декан, односно ректор доноси коначну одлуку у року од 24
часа од пријема жалбе и одлуку доставља кандидату и комисији
факултета, односно Универзитета.
Члан 27 .
Након одлучивања о жалби факултет, односно Универзитет
утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата са укупним
бројем бодова стеченим по свим критеријумима за сваки студијски
програм и доставља je Универзитету.
Универзитет објављује коначне ранг листе за сваки студијски
програм на интернет страници Универзитета.
По објављивању коначне ранг листе за студијски програм на
сајту Универзитета обавља се упис кандидата.
Документа за упис кандидата
Члан 28.
Кандидат који је остварио право на упис, подноси оверене
фотокопије докумената из члана 21. овог правилника, као и
оригинална документа на увид. Поред тога подноси:
1. образац ШВ-20 (образац се попуњава и електронски, а штампана
верзија се потписана предаје на факултету);
2. две фотографије формата 4,5x3,5 цм;
3. доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа;
4. доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте;
5. извод из матичне књиге рођених (факултет односно Универзитет
прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених,
осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе);
6. по потреби и друге доказе.
Факултет односно Универзитет приликом уписа издаје
кандидату индекс, којим се доказује статус студента.
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Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис
у року утврђеном у конкурсу уместо њега ће се уписати следећи
кандидат према утврђеном редоследу.
Члан 29.
Факултет је дужан да путем web сервиса доставе листе
пријављених кандидата, коначне ранг листе, као и листе уписаних
студената по студијским програмима у складу са утврђеном
динамиком. На основу овако достављених података Универзитет
утврђује број непопуњених места за упис.
Факултети су дужни да доставе податке и о уписаним
студентима без пријемног испита.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
Упис студената по афирмативним мерама обавља се на
основу Стручног упутства Министарства до доношења општег акта
који донoси Сенат.
Члан 31.
Факултет, односно Универзитет је дужан да уреди питање из
члана 2. овог правилника најкасније до 10. априла 2019. године и
достави надлежној служби Универзитета.
Члан 32.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Гласнику Универзитета у Београду”.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о упису студената на студијске програме Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 168/12).
(Београд, 13.03.2019. године; Број: 06-1025/6-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 43. и 48. Статута Универзитета у Београду,
(„Гласник Универзитета у Београду” бр. 201/18 и 207/19), Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 13.03.2019. године,
донео је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ВЕЋИМА
НАУЧНИХ ОБЛАСТИ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ
Члан 1.
У Правилнику о већима научних области на Универзитету у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 134/07, 150/09,
158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 195/16, 196/16 и 197/17), у члану 9.
став 1. после тачке 5) додаје се тачка 6) која гласи:
„6) даје мишљење Сенату о испуњености услова за продужење
радног односа наставника у звању редовног професора;»
Постојећа тачка 6) постаје тачка 7).
Члан 2.
У члану 13. после става 3. додаје се став 4. који гласи:
„Остваривање надлежности из члана 9. тачка 6. овог
правилника врши се на начин утврђен у члану 24. овог правилника”
Члан 3.
После члана 23. додаје се нова глава Va и нови члан 23a. који
гласи:
„Va – ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПОСТУПАК
ПРОДУЖЕЊА РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКУ У ЗВАЊУ
РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА
Члан 23a.
Наставно-научно веће факултета утврђује предлог одлуке
о продужењу радног односа наставнику који испуњава услове за
одлазак у пензију.
Предлог из става 1. овог члана факултет доставља Сенату,
преко већа научних области, најкасније до 1. јуна школске године
у којој наставник испуњава услове за одлазак у пензију.
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Надлежни проректор упућује предлог одлуке факултета
одговарајућем већу научних области.
По пријему предлога одлуке о продужењу радног односа, са
попуњеним Обрасцем ПРО, који је саставни део овог правилника
и прописаном документацијом, веће научних области, на седници
којој присуствује већина од укупног броја чланова већа, оцењује
испуњеност услова за продужење радног односа утврђених у члану
151. Статута Универзитета.
Веће научних области даје позитивно или негативно мишљење
о испуњености услова за продужење радног односа и оно мора бити
образложено.
Мишљење из става 5. овог члана, веће научних области доноси
већином гласова укупног броја чланова већа и доставља га Сенату.
Сенат доноси одлуку о продужењу радног односа наставника.„
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у ‘’Гласнику Универзитета у Београду”.
(Београд, 13.03.2019. године; Број: 06-1025/5-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Образац ПРО

ЗАХТЕВ
ЗА ПРОДУЖЕТАК РАДНОГ ОДНОСА РЕДОВНОМ ПРОФЕСОРУ

1. Назив факултета:
2. Име и презиме кандидата за продужетак радног односа:
3. Датум и број одлуке органа Универзитета о избору у звање
редовног професора (давању сагласности) за ужу научну област /
предмет из тачке 8. овог обрасца:
4. Датум када је кандидат из чл. 93, ст. 2-4 Закона о високом
образовању навршио, односно навршава 65. година живота:
5. Датум доношења предлога Катедре / Комисије ___________
___________________________ о продужетку радног односа:
6. Датум утврђивања предлога Наставно-научног већа о
продужетку радног односа:
7. Број школских година за који Наставно-научно веће
предлаже продужетак радног односа:
8. Назив уже научне области / предмета за који је кандидат
изабран приликом избора у звање редовног професора:
9. Установе у области високог образовања у којима је кандидат
стекао радно искуство у укупном трајању од најмање 20 година:
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10. Резултати у научном раду, односно у уметничком
стваралаштву и у развоју научнонаставног подмлатка на факултету
након стицања звања редовног професора:
(приложити одговарајућу табелу А, Б, В, Г или Д, које су дате
уз овај образац)
11. Постојећи број наставника изабраних у звање за исту
ужу научну област за несметано и квалитетно обезбеђивање свих
облика наставе: _____________________
12. Навести име лица у звању сарадника изабраног за ужу
научну област из тачке 8. овог обрасца у периоду од 10 година
пре утврђивања предлога Наставно-научног већа из тачке 6. овог
обрасца о продужетку радног односа:
13. Ако би наставнику престала функција за коју је изабран,
или нека друга активност од посебног значаја за факултет, односно
Универзитет, навести ту функцију:

Уз попуњени образац ПРО доставити предлог Катедре/
Комисије и предлог одлуке Наставно-научног већа с образложењем
и временом трајања продужења радног односа.
У Београду,
_____________ год.
М. П.	

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
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Табела А) ГРУПАЦИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА
(Резултати у развоју научно-наставног
подмлатка и оцена педагошког рада у
периоду после избора у звање редовног
професора)

Број изабраних
сарадника и учешћа
у комисији, те
оцена из студентске
анкете

Резултати у развоју научно-наставног
подмлатка на факултету
Учешће у комисији за одбрану три завршна
2 рада на специјалистичким, односно мастер
академским студијама
Oцена педагошког рада добијена у
3
студентским анкетама
1

(Резултати у научном раду)

4

5

6

Објављена четири рада из
категорије М21, М22 или М23
од избора у звање редовног
професора из научне области за
коју је биран.
Цитираност од 10 хетероцитата
у периоду од избора у звање
редовног професора (навести
само број хетероцитата)
Саопштено пет радова на
међународним или домаћим
скуповима од којих један мора
да буде пленарно предавање
или предавање по позиву на
међународном или домаћем
научном скупу (категорије
М31-М34 и М61-М64). Радови
морају бити објављени у периоду
после избора у звање редовног
професора.

Број радова,
саопштења,
цитата и др.

Навести
часописе,
скупове, књиге
и др.
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Књига из релевантне области,
одобрен уџбеник за ужу област
за коју је биран, поглавље у
одобреном уџбенику за ужу
област за коју се бира или превод
иностраног уџбеника одобреног
за ужу област за коју је биран,
објављени у периоду од избора у
наставничко звање.

(Изборни услови – минимално 2 од 3)
8 Стручно-професионални
допринос
9 Допринос академској и широј
заједници
10 Сарадња са другим
високошколским,
научноистраживачким
установама, односно установама
културе или уметности у земљи и
иностранству
Напомена:
Сматраће се да је кандидат који је објавио рад који доноси исти
или већи број М бодова предвиђених Правилником о поступку и начину
вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких
резултата истраживача од оног који носи рад који се захтева као
минимални услов за избор у одређено звање, а који се не наводи
у Минималним условима тај услов испунио (чл. 9 Правилника о
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду).
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Табела Б) ГРУПАЦИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

1
2

3
4

(Резултати у развоју научноБрој менторстава и учешћа
наставног подмлатка и оцена
у комисији, те оцена из
педагошког рада у периоду после
студентске анкете
избора у звање редовног професора)
Ментор у најмање три завршна рада
Учешће у најмање две комисије за
одбрану рада на последипломским
студијама или у комисији за
одбрану докторске дисертације
Менторство у изради најмање једне
докторске дисертације
Oцена педагошког рада добијена у
студентским анкетама
(Резултати у научном раду)

5

6

Објављено шест радова из
категорије М21, М22 или
М23 са кумулативним импакт
фактором најмање четири
из научне области за коју је
биран, од којих најмање три
рада у последњих пет година.
Кандидат треба да буде
најмање у два рада први аутор
или носилац рада. Радови
морају бити објављени у
периоду после избора у звање
редовног професора.
Цитираност од 10 хетероцитата
у периоду после избора у звање
редовног професора (навести
само број хетероцитата).

Број радова,
сапштења,
цитата и др.

Навести часописе,
скупове, књиге и
др.
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7

8
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Саопштено пет научних радова
на међународним или домаћим
научним скуповима, од којих
један мора да буде пленарно
предавање на међународном
или домаћем научном скупу
(категорије М31-М34 и
М61-М64) или предавање по
позиву. Радови морају бити
објављени у периоду после
избора у звање редовног
професора.
Књига из релевантне области,
одобрен уџбеник за ужу област
за коју је биран, поглавље у
одобреном уџбенику за ужу
област за коју је биран или
превод иностраног уџбеника
одобреног за ужу област за коју
је биран, објављени у периоду
од избора у наставничко звање.

(Изборни услови – минимално 2 од 3)
9 Стручно-професионални допринос
10 Допринос академској и широј заједници
11 Сарадња са другим високошколским,
научноистраживачким установама,
односно установама културе или уметности
у земљи и иностранству
Напомена:
Сматраће се да је кандидат који је објавио рад који доноси исти
или већи број М бодова предвиђених Правилником о поступку и начину
вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких
резултата истраживача од оног који носи рад који се захтева као минимални
услов за избор у одређено звање, а који се не наводи у Минималним
условима тај услов испунио (чл. 9 Правилника о минималним условима
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду).
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Табела В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА
(Резултати у развоју научно-наставног
подмлатка и оцена педагошког рада у
периоду после избора у звање редовног
професора)
1
2

3

Резултати у развоју научно-наставног
подмлатка
Учешће у комисији за одбрану три завршна
рада на академским специјалистичким,
мастер или докторским студијама
Oцена педагошког рада добијена у
студентским анкетама
(Резултати у научном раду)

4

5

6

Број изабраних
сарадника и учешћа
у комисији, те
оцена из студентске
анкете

Објављена два рада из категорије
М21, М22 или М23 од избора у
звање редовног професора из
научне области за коју је биран.
Цитираност од 10 хетероцитата
у периоду после избора у звање
редовног професора (навести
само број хетероцитата).
Саопштено пет радова на
међународним или домаћим
скуповима (категорије М31-М34
и М61-М64) од којих један мора
да буде пленарно предавање
или предавање по позиву на
међународном или домаћем
научном скупу од избора у звање
редовног професора из научне
области за коју је биран.

Број радова,
сапштења,
цитата и др.

Навести
часописе,
скупове, књиге
и др.
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Књига из релевантне области,
одобрен уџбеник за ужу област
за коју је биран, поглавље у
одобреном уџбенику за ужу
област за коју је биран или превод
иностраног уџбеника одобреног
за ужу област за коју је биран,
објављени у периоду од избора у
наставничко звање.

(Изборни услови – минимално 2 од 3)
8 Стручно-професионални допринос
9 Допринос академској и широј заједници
10 Сарадња са другим високошколским,
научноистраживачким установама,
односно установама културе или уметности
у земљи и иностранству
Напомена:
Сматраће се да је кандидат који је објавио рад који доноси исти
или већи број М бодова предвиђених Правилником о поступку и начину
вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких
резултата истраживача од оног који носи рад који се захтева као
минимални услов за избор у одређено звање, а који се не наводи
у Минималним условима тај услов испунио (чл. 9 Правилника о
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду).
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Табела Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

1
2

3

4

5

6

(Резултати у развоју научно-наставног
подмлатка и оцена педагошког рада у
периоду после избора у звање редовног
професора)
Резултати у развоју научно-наставног
подмлатка
Учешће у комисији за одбрану
три завршна рада на академским
специјалистичким, односно мастер
студијама
Менторство или чланство у две
комисије за израду докторске
дисертације
Oцена педагошког рада добијена у
студентским анкетама
(Резултати у научном раду) Број
радова,
сапштења,
цитата и
др.
Објављен један рад из
категорије М21, М22 или
М23 од избора у звање
редовног професора из
научне области за коју је
биран
Објављен један рад из
категорије М24 од избора у
звање редовног професора
из научне области за коју
је биран. Додатно испуњен
услов из категорије М21,
М22 или М23 може, један
за један, да замени услов из
категорије М24 или М51

Број изабраних
сарадника и учешћа у
комисији, те оцена из
студентске анкете

Навести часописе,
скупове, књиге и др.
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7

Објављених пет радова из
категорије М51 од избора у
звање редовног професора
из научне области за коју
је биран. Додатно испуњен
услов из категорије М24
може, један за један, да
замени услов из категорије
М51
8 Цитираност од 10
xeтepoцитата у периоду
после избора у звање
редовног професора
(навести само број
хетероцитата).
9 Два рада са међународног
научног скупа објављена у
целини категорије М31 или
М33
10 Два рада са научног скупа
националног значаја
објављена у целини
категорије М61 или М63
11 Одобрен и објављен
универзитетски уџбеник
за предмет из студијског
програма факултета,
односно универзитета или
научна монографија (са
ISBN бројем) из научне
области за коју је биран, у
периоду од избора у звање
редовног професора.

Гласник Универзитета у Београду
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13
14
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(Изборни услови – минимално 2 од 3)
Стручно-професионални допринос
Допринос академској и широј заједници
Сарадња са другим високошколским,
научноистраживачким установама,
односно установама културе или уметности
у земљи и иностранству

Напомене:
1. Сматраће се да је кандидат који је објавио рад који доноси исти
или већи број М бодова предвиђених Правилником о поступку и начину
вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких
резултата истраживача од оног који носи рад који се захтева као
минимални услов за избор у одређено звање, а који се не наводи
у Минималним условима тај услов испунио (чл. 9 Правилника о
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду).
2. До 30. септембра 2018. године престижним светским часописима
за научне области у пољу друштвено-хуманистичких наука који, за
потребе избора у звања наставника, могу бити изједначени са часописима
из категорије М 21 – М 23, сматраће се часописи са Листе часописа који се
вреднују у поступку избора у та звања у пољу друштвено-хуманистичких
наука, коју је утврдио Универзитет (чл. 16а Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду).
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Табела Д) ПОЉЕ УМЕТНОСТИ (образовно-уметничка област
Архитектура)
(Резултати у развоју уметничко-наставног
подмлатка и оцена педагошког рада у
периоду после избора у звање редовног
професора)
1
2

3

Резултати у развоју уметничког подмлатка на
Факултету
Менторство на шест завршних радова
на свим нивоима студија (другом или
трећем), а уколико студијским програмом
није омогућено да наставник буде биран
за руководиоца завршног рада, то се може
заменити са две репрезентативне референце
у ужој уметничкој области за коју се бира.
Oцена педагошког рада добијена у
студентским анкетама
(Резултати у уметничком
стваралаштву)

4

5

Број изабраних
сарадника и
менторстава, те
оцена из студентске
анкете

Девет репрезентативних референци
у ужој уметничкој области за коју
је биран, најмање три различите
категорије, од којих најмање три од
избора у звање редовног професора
(од којих се најмање једна од ових
референци односи на реализовано
дело архитектуре).
Одобрен уџбеник или монографија
за ужу област за коју је биран,
поглавље у одобреном уџбенику
за ужу област за коју је биран,
објављени у периоду од избора
у наставничко звање редовни
професор.

Број
Навести
референци референце и др.
и др.
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6
7
8

(Изборни услови – минимално по две одреднице из сваког услова)
Стручно-професионални допринос
Допринос академској и широј заједници
Сарадња са другим високошколским,
научноистраживачким установама,
односно установама културе или уметности
у земљи и иностранству
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На основу чл. 63. ст. 1. тач. 4. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 88/2017 и 73/18) и чл. 41. ст. 1. тач.
4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18), Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 24. јануара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
Усваја се Финансијски план Универзитета у Београду за 2019.
годину, број 40-105.
(Београд, 24.01.2019. године; Број: 06-104/3-19)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 41. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 201/18), Савет Универзитета, на
седници одржаној 24.1.2019. године, донео је следећу
ОДЛУКУ
1. У оквиру Финансијског плана Универзитета за 2019. годину,
рад Студентског парламента Универзитета и ваннаставна делатност
студената финансира се из сопствених прихода Универзитета,
укључујући и 10% износа који припада Универзитету од накнада
за издавање диплома и додатака дипломе основних студија.
2. Рад Студентског парламента Универзитета може се
финансирати и из донација, поклона, као и из других извора.
3. Од накнада за издавање диплома и додатака дипломе
основних студија 10% износа који припада факултету опредељује
се за рад студентског парламента факултета.
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
5. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука
Савета Универзитета, број 020-4543/7-11 од 28.2.2011. године.
(Београд, 24.01.2019. године; Број: 06-104/4-19)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу чл. 51. Закона о јавним набавкама (‘’Службени
гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и чл. 41. ст. 1. тач. 18.
Статута Универзитета у Београду (‘’Гласник Универзитета у
Београду” број 201/18), Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 24.1.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
Усваја се План јавних набавки и План набавки Универзитета у
Београду за 2019. годину, који су саставни део ове одлуке.
(Београд, 24.01.2019. године; Број: 06-104/5-19)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 18. Уредбе о буџетском рачуноводству
(„Службени гласник РС”, број 125/2003 и 12/2006), члана 14.
Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник
РС”, бр.118/13 и 137/14), члана 41. Статута Универзитета у Београду
– („Гласник Универзитета у Београду” брoj 201/18) и Извештаја
Комисије за редован попис имовине и обавеза Универзитета, Савет
Универзитета, на седници одржаној 24.1.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
Усваја се Извештај Комисије о извршеном годишњем попису
имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2018. године, број 6125002/5-18 од 17.1.2019. године.
(Београд, 24.01.2019. године; Број: 06-104/6-19)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 41. став 1. тачка 14. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 24.1.2019. године,
донео је следећу
ОДЛУКУ
I
РАЗРЕШАВА СЕ др Ана Јаковљевић чланства у Скупштини
АКУД-а „Бранко Крсмановић” због престанка радног односа у
Стручној служби Универзитета у Београду.
II
ИМЕНУЈУ СЕ Јелена Новаковић, студент Универзитета у
Београду – Економски факултет и генерални секретар Студентског
парламента Универзитета у Београду за представника Универзитета
у Београду у Скупштини АКУД-а „Бранко Крсмановић”.
(Београд, 24.01.2019. године; Број: 06-104/8-19)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.

Година LVII, број 208, 15. март 2019.

41

На основу члана 41. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 201/2018), а поводом разматрања
Молбе Универзитета у Београду – Шумарског факултета бр. 01101/2 од 15.01.2019. године, Савет Универзитета у Београду, на
седници одржаној дана 24.01.2019. године, донео је:
ОДЛУКУ
Подржава се Универзитет у Београду – Шумарски факултет
у намерама да заштити простор Наставне базе Гоч и Специјалног
резервата природе „Гоч-Гвоздац”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Универзитет у Београду – Шумарски факултет обратио
се Савету Универзитета у Београду Молбом бр. 01-101/2 од
15.01.2019. године, за подршку у заштити простора Наставне базе
Гоч и Специјалног резервата природе „Гоч-Гвоздац”.
У молби је наведено да се привредно друштво „МХЕ Караула”
припрема да започне изградњу мале хидроелектране „Караула” на
Гвоздачкој реци, у оквиру Специјалног резервата природе „ГочГвоздац”, којим управља Шумарски факултет и који је заштићено
природно добро од 2014. године, а да од 1956. године има правни
статус Наставне базе Шумарског факултета, те да би изградња
хидроелектране била у супротности са активностима Факултета
које се односе на наставне и научно-истраживачке активности,
као и одрживо управљање простором у складу са највишим
стандардима заштите животне средине.
Савет Универзитета у Београду одлучио је да подржи
Шумарски факултет у заштити предметног простора, са циљем да
се обуставе активности на изградњи МХЕ „Караула”, па је одлучено
као у диспозитиву ове одлуке.
(Београд, 24.01.2019. године; Број: 06-104/7-19)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу чл. 63. ст. 1. тач. 5. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), чл. 41. ст. 1. тач.
5. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18), Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 27. фебруара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
Усваја се Извештај о финансијском пословању Универзитета
у Београду – Ректората за период јануар-децембар 2018. године,
број 40-735/1-19.
Буџетски суфицит за 2018. годину износи 35.550.994,77
динара.
Буџетски суфицит у износу од 35.550.994,77 динара за 2018.
годину кориговати:
– за издвојена новачана средства амортизације из ранијих
година исказана на конту 311519 у износу 34.686.659,29 динара,
употребљена за покриће издатака за капитално улагање у пословну
зграду у износу од 2.791.549,20 динара, и набавку опреме у износу
од 31.895.110,09 динара.
Остварени кориговани суфицит у износу од 70.237.654,06
динара биће пренет на нераспоређени вишак прихода и примања
у 2019. години у износу од 40.237.654,06 динара, а део од
30.000.000,00 динара биће наменски опредељен за трошење у
наредној години.
(Београд, 27.02.2019. године; Број: 06-499/4-19)
ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА
Проф. др Весна Кнежевић-Предић, с.р.

Година LVII, број 208, 15. март 2019.

43

На основу члана члана 41. став 1. тачка 14. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
201/18), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 27.
фебруара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
I
РАЗРЕШАВА СЕ др Душко Витас, ванредни професор
Математичког факултета, чланства у Управном одбору
Универзитетске библиотеке, због истека мандата.
II
ИМЕНУЈУ СЕ др Предраг Петровић, ванредни професор
Филолошког факултета, за члана Управног одбора Универзитетске
библиотеке из реда професора Универзитета.
(Београд, 27.02.2019. године; Број: 06-499/5-19)
ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА
Проф. др Весна Кнежевић-Предић, с.р.
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На основу члана 47. став 3. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18),
Сенат Универзитета, по указаној потреби, на седници одржаној
12.12.2018. године, доноси
ПРАВИЛНИК О РАДУ
ВЕЋA ГРУПАЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Универзитет у Београду има четири већа групација и то:
1) Веће групације друштвено-хуманистичких наука;
2) Веће групације медицинских наука;
3) Веће групације природно-математичких наука;
4) Веће групације техничко-технолошких наука.
Састав већа групација прописан је чланом 45. Статута
Универзитета.
Члан 2.
Овим правилником се уређује начин рада, поступање и
одлучивање већâ групација Универзитета у Београду из члана 1.
овог правилника (у даљем тексту: Веће) у складу са делокругом
утврђеним Статутом Универзитета, као и друга питања од значаја
за рад Већа.
II – КОНСТИТУИСАЊЕ ВЕЋА
Члан 3.
Веће бира председника и заменика председника, из реда
редовних професора.
Секретара и заменика секретара Већа именује ректор, из
реда запослених у Стручној служби Универзитета.
Члан 4.
Прву, конститутивну седницу Већа сазива ректор или
проректор и њом председава до избора председавајућег.
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Чланови Већа предлажу кандидате за председника, односно
заменика председника Већа.
Изабран је кандидат који добије већину гласова укупног броја
чланова Већа.
Члан 5.
Гласање за председника и заменика председника је јавно,
а уколико члан Већа предложи да гласање буде тајно, о томе се
изјашњавају чланови Већа већином гласова присутних чланова.
Јавно гласање се обавља дизањем руке чланова Већа који
могу гласати „за”, „против” и „уздржан”.
Члан 6.
Уколико се Веће изјаснило да гласање буде тајно, за
спровођење избора потребно је именовати Изборну комисију од
три члана и припремити гласачке листиће.
Гласање се обавља заокруживањем редног броја испред имена
једног кандидата.
Неважећим гласачким листићем сматра се: непопуњен
гласачки листић, гласачки листић који је тако попуњен да се не
може са сигурношћу утврдити за кога је члан Већа гласао, гласачки
листић на коме је заокружен већи број кандидата од броја који се
бира, као и гласачки листић на коме је дописано име кандидата.
Члан 7.
Ако је за председника односно заменика председника Већа
предложен само један кандидат, па тај кандидат не добије потребну
већину гласова, поступак предлагања кандидата се понавља.
Ако су за председника, односно заменика председника Већа
предложена два кандидата, па ниједан од предложених кандидата
не добије потребну већину гласова, гласање се понавља за кандидата
са већим бројем гласова.
Ако оба кандидата имају једнак број гласова, гласање се
понавља за оба кандидата.
Ако ни у поновљеном гласању ниједан од предложених
кандидата не добије потребну већину гласова, гласање се понавља
за кандидата са већим бројем гласова.
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Ако су за председника, односно заменика председника Већа
предложена три или више кандидата, па ниједан од предложених
кандидата не добије потребну већину гласова, гласање се понавља
за два кандидата са највећим бројем гласова.
Ако други и сваки следећи кандидат по броју гласова имају
једнак број гласова, гласање се понавља за те кандидате, па у други
круг иде кандидат који је добио највише гласова.
III – ПРЕДСЕДНИК И ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА
Члан 8.
Председник Већа:
1. организује и сазива седнице Већа,
2. руководи седницама Већа,
3. потписује акте које доноси Веће,
4. обавља и друге послове утврђене општи актима Универзитета
и овим пословником.
У случају одсутности председника Већа, седницу може
сазвати и њоме руководити заменик председника Већа.
IV – ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА ВЕЋА
Члан 9.
Члан Већа је дужан да учествује у раду Већа.
Ако члан Већа одсуствује са седнице Већа више од три пута
у току једне школске године без правдања одсуства, или три пута
узастопно одсуствује са седнице са или без правдања одсуства,
председник Већа ће на ту околност упозорити факултет, односно
институт о чијем члану је реч.
Декан упозореног факултета, односно директор института,
дужан је да у року од 15 дана по пријему упозорења обавести Веће
о мерама предузетим у циљу решавања насталог проблема.
Члан 10.
Поред чланова Већа, у раду Већа без права одлучивања,
учествује и секретар Већа.
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Председник Веће може позвати и друга лица да учествују у
раду Већа, без права одлучивања.
Седнице Већа су отворене за јавност и председник Веће може,
самостално или уз консултацију са осталим члановима Већа,
одобрити присуствовање седници Већа и другим лицима за која
оцени да за то имају оправдан интерес.
Лица из става 3. овог члана не могу присуствовати гласању.
Члан 11.
Члан Већа има право да тражи обавештења и објашњења од
председника и секретара Већа, о питањима која су на дневном
реду седнице Већа као и да предложи да се о одређеним питањима
изјасни ректор, проректор или Сенат.
V – ПРИПРЕМАЊЕ И САЗИВАЊЕ СЕДНИЦЕ
Члан 12.
Седницу Већа припрема председник, у сарадњи са секретаром
Већа.
Председник Већа предлаже дневни ред за седницу Већа према
приспелим захтевима.
Члан 13.
Позив за седницу Већа садржи: датум, место и време
одржавања седнице, предлог дневног реда, као и напомену где се
налази материјал за седницу.
Седница се заказује постављањем позива за седницу,
записника са претходне седнице и одговарајућег материјала
у Информациони систем Универзитета, чиме је материјал за
седницу видљив на одговарајућој веб страници сајта, а члановима
Већа доставља се позив електронском поштом.
Позив и одговарајући материјали достављају се и лицима
позваним да учествују у раду Већа.
Члан 14.
Седница Већа се сазива седам дана пре њеног одржавања.
Председник Већа може сазвати седницу Већа и у року краћем
од рока утврђеног у ставу 1. овог члана, ако процени да би одлагање
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разматрања одређеног питања у редовном року за заказивање
седнице, могло проузроковати штетне последице.
VI – ОДРЖАВАЊЕ, ТОК СЕДНИЦЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ
Члан 15.
Веће ради и одлучује на седници којој присуствује већина
укупног броја чланова Већа.
Председник Већа отвара седницу и утврђује да ли постоји
кворум за пуноважан рад и одлучивање.
По утврђивању кворума, председник приступа утврђивању
дневног реда.
Члан 16.
Члан Већа може предложити Већу разматрање и одлучивање
о предмету који није на попису предмета планираних дневним
редом.
Одлука из става 1. овог члана је процедуралне природе и
доноси се већином гласова присутних чланова Већа.
Члан 17.
По утврђивању дневног реда приступа се усвајању записника
са претходне седнице Већа.
Члан Већа има право да стави примедбе на записник са
претходне седнице уколико је био присутан, односно да постави
питање у вези са записником, ако није присуствовао тој седници.
О усвајању записника као и о основаности примедбе на
записник одлучује Већа, јавним изјашњавањем, а одговор на
постављено питање даје, по правилу, председник.
Усвојени записник потписује председник Већа и секретар.
Члан 18.
Разматрање и одлучивање на седници Већа обавља се по
тачкама усвојеног дневног реда.
Претрес се отвара о свакој тачки дневног реда о којој се
расправља и одлучује.
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Учешће у расправи не може трајати дуже од 10 минута, при
чему се, по истој тачки дневног реда, члан Већа може јавити за реч
највише два пута.
По завршеном претресу, председник Већа формулише одлуку,
закључак или мишљење и ставља предложене акте на одлучивање.
Члан 19.
Веће доноси одлуке, закључке и мишљења већином гласова
укупног броја чланова.
Веће доноси одлуке јавним гласањем.
На предлог члана Већа, Веће може одлучити да се о поједином
питању гласање обавља прозивком или тајно.
О питањима процедуралне природе Веће одлучује већином
гласова присутних чланова Већа.
VII – ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ
Члан 20.
О одржавању реда на седници стара се председник Већа.
Због повреде реда на седници председник може: опоменути
члана Већа, одузети му реч, удаљити га из просторије у којој се
седница одржава.
Члан 21.
Председник Већа ће изрећи опомену члану Већа, када он
својим понашањем, или разговором на седници, нарушава ред,
или вређа присутне на седници.
Председник Већа ће одузети реч члану Већа који је већ на
истој седници два пута опомињан да се придржава дневног реда и
овог пословника, ако и даље настави са таквим понашањем.
Председник ће удаљити члана Већа из просторије у којој се
одржава седница, уколико члан настави са нарушавањем реда на
седници и поред изречене опомене.
Члан 22.
Ако током седнице, због дуготрајне расправе дође до замора
чланова Већа, или због потребе провере или прибављања одређених
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података неопходних за одлучивање, председник може прекинути
седницу.
Прекид седнице не може трајати дуже од 30 минута.
Члан 23.
Када је расправљање о свим питањима дневног реда завршено,
председник закључује рад седнице.
VIII – ЗАПИСНИК О РАДУ ВЕЋА
Члан 24.
О току седнице Већа води се записник.
Записник садржи: редни број седнице, датум, место и време
њеног одржавања, дневни ред, имена присутних чланова, имена
неоправдано одсутних и оних чланова који су оправдали своје
одсуство, имена осталих присутних лица, питања која су разматрана
на седници, као и закључке по свакој тачки дневног реда.
Члан 25.
Усвојени записници са седница Већа, са целокупном
документацијом у штампаној и електронској форми, трајно се
чувају у документацији Универзитета.
IX – ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 26.
Одредбе овог правилника сходно се примењују на рад и
одлучивање Већа института.
Члан 27.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
доношења, а објавиће се у Гласнику Универзитета у Београду.
(Београд, 12.12.2018. године; Број: 06-5537/4-2018)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 98. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17, 73/18) и члана 43. тачка 31. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
201/18), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 12.
децембра 2018. године донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ
КОНКУРСА за упис студената на студије првог, другог и трећег
степена за школску 2018/2019.годину, на студијске програме чији
су носиоци факултети у саставу Универзитета у Београду
Упис на студијски програм мастер академских студија
Образовање мастер васпитача, који реализује Учитељски факултет
обавиће се пред летњи семестар.
(Београд, 12.12.2018. године; Број: 06-5537/4-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 99. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17), и члана 84. став 2. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18), на
предлог наставно-научног већа Учитељског факултета, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 12. децембра 2018.
године донео је
ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о броју студената који се уписује
на студијске програме који се организују на Универзитету,
односно на високошколским јединицама у његовом саставу,
за школску 2018/2019. годину
УТВРЂУЈЕ СЕ измена и допуна броја студената који се уписују
на студијске програма на Универзитету у Београду, односно на
високошколским јединицама у његовом саставу, за школску
2018/2019. годину:
– У складу са Одлуком о акредитацији студијског програма број
612-00-00220/2/2018-03 од 6. децембра 2018. године на студијски
програм мастер академских студија Образовање мастер васпитача
на Универзитету у Београду уписаће укупно 200 студената, на
Учитељском факултету, који је носилац наведеног студијског
програма (20 на терет буџета и 180 самофинансирајућих).
(Београд, 12.12.2018. године; Број: 06-5537/5-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 42. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18), и члана 18.
став 7. Правилника о упису студената на студијске програме
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 168/12), а на предлог Комисије за упис, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 12. децембра 2018. године донео је
ОДЛУКУ
УСВАЈА СЕ Извештај о упису студената за школску 2018/2019.
годину,1 који је саставни део ове одлуке.
(Београд, 12.12.2018. године; Број: 06-5537/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

1

Извештај се налази на интернет презентацији Универзитета у Београду: http://
bg.ac.rs/sr/studije/analize.php
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На основу члaнa 2. и члaна 3. став 1. Правилника о условима
и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса
(„Гласник Универзитета у Београду”, број: 206/18),
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 12.
децембра 2018. године донео је
ОДЛУКУ
о утврђивању броја кандидата којима може бити додељено звање
професор емеритус у школској 2018/2019. години
1. У текућој школској 2018/2019 години може се доделити
звање професор емеритус за 8 (осам) кандидата, професора у
пензији Универзитета у Београду, и то за по 2 (два) кандидата из
сваке од 4 (четири) групације факултета.
2. Предлог за доделу звања професор емеритус подноси се до
31. јануара 2019. године.
3. На основу ове одлуке ректорка Универзитета упутиће
позивно писмо свим факултетима Универзитета у Београду.
(Београд, 12.12.2018. године; Број: 612-5595/1-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 61. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, брoj 201/2018) и члана 6. Правилника о раду
етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета
у Београду (Гласник Универзитета у Београду бр. 193/16, 199/17 и
203/18), а на предлог ректора Универзитета, Сенат Универзитета на
седници одржаној 12.12.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ
I
Разрешавају се чланства у Одбору за професионалну етику, а
у складу са чланом 144. став 4. Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС”, број 88/17,27/18 и 73/18):
1. Проф. др Драгор Хибер, Правни факултет, члан
– Проф. др Слађана Ђурић, Факултет безбедности, заменик члана
2. Проф. др Драгана Милић, Хемијски факултет, члан
– Проф. др Славиша Станковић, Биолошки факултет, заменик
члана
3. Проф. др Миланка Ђипоровић-Момчиловић, Шумарски
факултет, члан
– Проф. др Предраг Пуђа, Пољопривредни факултет, заменик
члана
4. Проф. др Иванка Марковић, Медицински факултет, члан
– Проф. др Јела Милић, Фармацеутски факултет, заменик члана
5. Др Бојан Радак, Институт за нуклеарне науке Винча, члан
– Др Слободан Првановић, Инстутут за физику, заменик члана
6. Дипл. правник Весна Симић, Машински факултет, члан
– Дипл. правник Василије Војводић, Православни богословски
факултет, заменик члана,
7. Данило Потпарић, студент, Православни богословски факултет,
члан
– Илија Тодоровић, студент, Технолошко-металуршки факултет,
заменик члана
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II
За чланове Одбора за професионалну етику именују се:
1. Проф. др Вук Радовић, Правни факултет, члан
– Проф. др Слађана Ђурић, Факултет безбедности, заменик члана
2. Проф. др Драгана Милић, Хемијски факултет, члан
– Проф. др Славиша Станковић, Биолошки факултет, заменик
члана
3. Проф. др Миланка Ђипоровић-Момчиловић, Шумарски
факултет, члан
– Проф. др Предраг Пуђа, Пољопривредни факултет, заменик
члана
4. Проф. др Иванка Марковић, Медицински факултет, члан
– Проф. др ___________________________________, заменик члана
5. Др Бојан Радак, Институт за нуклеарне науке Винча, члан
– Др Слободан Првановић, Инстутут за физику, заменик члана
6. Дипл. правник Весна Симић, Машински факултет, члан
– Дипл. правник Василије Војводић, Православни богословски
факултет, заменик члана,
7. Данило Потпарић, студент, Православни богословски факултет,
члан
– Илија Тодоровић, студент, Технолошко-металуршки факултет,
заменик члана
III
Мандат чланова Одбора за професионалну етику траје четири
године, осим за представника студената чији мандат траје годину
дана.
(Београд, 12.12.2018. године; Број: 06-5537/5-2018)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр: 88/17, 27/18 и 73/18) и члана 43. став 1.
тачка 45. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 201/18), а на основу позитивног мишљења Одбора
за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 12.12.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Статут Архитектонског факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Архитектонског
факултета који је донео Савет Факултета на седници одржаној
06.07.2018. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Архитектонски факултет доставио је Универзитету у Београду
Статут Факултета, који је донео Савет Факултета на седници
одржаној 06.07.2018. године, ради давања сагласности, сагласно
члану 43. став 1. тачка 45. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници
одржаној 10.12.2018. год., разматрао је Статут Факултета и дао
је позитивно мишљење о усклађености Статута Архитектонског
факултета са Статутом Универзитета.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 12.12.2018. године,
размотрио је мишљење Одбора за статутарна питања и донео је
одлуку као у изреци.
(Београд, 12.12.2018. године; Број:61212-3307/2-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр: 88/17, 27/18 и 73/18) и члана 43. став 1.
тачка 45. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 201/18), а на основу позитивног мишљења Одбора
за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 12.12.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Статут Машинског факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Машинског факултета
који је донео Савет Факултета на седници одржаној 14.06.2018.
године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Машински факултет доставио је Универзитету у Београду
Статут Факултета, који је донео Савет Факултета на седници
одржаној 14.06.2018. године, ради давања сагласности, сагласно
члану 43. став 1. тачка 45. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници
одржаној 10.12.2018. год., разматрао је Статут Факултета и дао је
позитивно мишљење о усклађености Статута Машинског факултета
са Статутом Универзитета.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 12.12.2018. године,
размотрио је мишљење Одбора за статутарна питања и донео је
одлуку као у изреци.
(Београд, 12.12.2018. године; Број: 61212-2898/2-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр: 88/17, 27/18 и 73/18) и члана 43. став 1.
тачка 45. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 201/18), а на основу позитивног мишљења Одбора
за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 12.12.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Статут Стоматолошког факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Стоматолошког факултета
који је донео Савет Факултета на седницама одржаним 04. јуна и
14. новембра 2018. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Стоматолошки факултет доставио је Универзитету у Београду
Статут Факултета, који је донео Савет Факултета на седницама
одржаним 04. јуна и 14. новембра 2018. године, ради давања
сагласности, сагласно члану 43. став 1. тачка 45. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници
одржаној 10.12.2018. год., разматрао је Статут Факултета и дао
је позитивно мишљење о усклађености Статута Стоматолошког
факултета са Статутом Универзитета.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 12.12.2018. године,
размотрио је мишљење Одбора за статутарна питања и донео је
одлуку као у изреци.
(Београд, 12.12.2018. године; Број:61212-2542/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), члана 43.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 201/18), а у складу са Правилником о доношењу
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”, број
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука
број: 61201-2978/2-18 од 19. новембра 2018. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 12. децембра 2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ допуне студијског програма мастер академских
студија Пејзажна архитектура (60 ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Шумарски факултет.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Шумарски факултет је поднео Универзитету у Београду
предлог за доношење допуна студијског програма из става 1. ове
одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију
и проверу квалитета број 612-00-02007/2013-04 од 29. новембра
2013. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог
допуна студијског програма, које се састоје од допуне листе
изборних предмета предметом „Урбани пејзаж: истраживање и
разумевање”, на седници одржаној 27. јуна 2018. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 19. новембра 2018. године размотрило је предлог
Факултета и предложило Сенату доношење измена и допуна
студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука
као у изреци.
(Београд, 12.12.2018. године; Број: 61201-2978/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 44. ст. 4.
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 201/18), чл. 26. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
200/17) и Правилника о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17 и 199/17), а на предлог
Изборног већа Машинског факултета, број: 1278/6 од 1. новембра
2018. године и мишљења Већа научних области техничких наука,
број: 61202-5129/2-18 од 26.11.2018. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 12.12.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Александар Маринковић, у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Машински факултет, за
ужу научну област Опште машинске конструкције.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Машински факултет је дана 6.6.2018. године, у публикацији
„Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Опште машинске конструкције, због потреба
Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.10.2018. године,
у библиотеци и на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета,
на седници одржаној дана 1.11.2018. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Александар Маринковић
изабере у звање редовног професора.
Машински факултет је дана 7.11.2018. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 5.12.2018.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 26.11.2018. године дало је мишљење да се др Александар
Маринковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.12.2018.
године разматрао је захтев Машинског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 12.12.2018. године; Број: 61202-5129/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл.
44. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 201/18), чл. 26. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17 и 199/17),
а на предлог Изборног већа Технолошко-металуршког факултета,
број: 36/41 од 1. новембра 2018. године и мишљења Већа научних
области техничких наука, број: 61202-5169/2-18 од 26.11.2018.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 12.12.2018.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Ивона Радовић, у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Технолошко-металуршки факултет, за
ужу научну област Хемијско инжењерство.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Технолошко-металуршки факултет је дана 16.5.2018. године,
у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање
редовног професора, за ужу научну област Хемијско инжењерство,
због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24.7.2018. године, у
библиотеци и на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Технолошкометалуршког факултета, на седници одржаној дана 1.11.2018.
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др
Ивона Радовић изабере у звање редовног професора.
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Технолошко-металуршки факултет је дана 15.11.2018.
године доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање
на прописаним обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 5.12.2018.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 26.11.2018. године дало је мишљење да се др Ивона Радовић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.12.2018.
године разматрао је захтев Технолошко-металуршког факултета
и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75.
Закона о високом образовању, чланом 135. Статута Универзитета
у Београду, као и услове прописане Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду,
па је донета одлука као у изреци.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 12.12.2018. године; Број: 61202-5169/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 44. ст.
4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18), чл. 26. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17 и 199/17), а
на предлог Изборног већа Рударско-геолошког факултета, број: Ѕ3
63/12 од 18. октобра 2018. године и мишљења Већа научних области
техничких наука, број: 61202-5127/2-18 од 26.11.2018. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 12.12.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Весна Ристић Вакањац, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Рударско-геолошки факултет, за ужу
научну област Хидрогеологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Рударско-геолошки факултет је дана 2.5.2018. године, објавио
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну област
Хидрогеологија, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.7.2018. године, на
сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Рударско-геолошког
факултета, на седници одржаној дана 18.10.2018. године, донело
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Весна Ристић
Вакањац изабере у звање редовног професора.
Рударско-геолошки факултет је дана 31.10.2018. године
доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на
прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 5.12.2018.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 26.11.2018. године дало је мишљење да се др Весна Ристић
Вакањац може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.12.2018.
године разматрао је захтев Рударско-геолошког факултета и утврдио
да кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о
високом образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 12.12.2018. године; Број: 61202-5127/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач.
22. и чл. 44. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 201/18), чл. 26. ст. 1. и ст. 2. тач. 1.
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17 и 199/17), а
на предлог Изборног већа Рударско-геолошког факултета, број: Ѕ4
73/9 од 18. октобра 2018. године и мишљења Већа научних области
техничких наука, број: 61202-5128/2-18 од 26.11.2018. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 12.12.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Невенка Ђерић, у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Рударско-геолошки факултет, за ужу
научну област Палеонтологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Рударско-геолошки факултет је дана 4.7.2018. године, објавио
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну област
Палеонтологија, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 28.8.2018. године,
на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Рударско-геолошког
факултета, на седници одржаној дана 18.10.2018. године, донело
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Невенка Ђерић
изабере у звање редовног професора.
Рударско-геолошки факултет је дана 31.10.2018. године
доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на
прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 5.12.2018.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 26.11.2018. године дало је мишљење да се др Невенка Ђерић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.12.2018.
године разматрао је захтев Рударско-геолошког факултета и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75.
Закона о високом образовању, чланом 135. Статута Универзитета
у Београду, као и услове прописане Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду,
па је донета одлука као у изреци.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 12.12.2018. године; Број: 61202-5128/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. ст. 2 Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18), чл. 26. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 196/16, 197/17
и 199/17), а на предлог Изборног већа Географског факултета,
број: 597 од 29.11.2018. године и мишљења Већа научних области
грађевинско-урбанистичких наука, број: 61202-5450/2-17 од
04.12.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
12.12.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Иван Раткај у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Географски факултет, за ужу научну
област Друштвена географија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Географски факултет је дана 26.09.2018. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Друштвена географија, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 22.10.2018. године
преко сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Географског факултета,
на седници одржаној дана 29.11.2018. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Иван Раткај изабере у
звање редовног професора.

70

Гласник Универзитета у Београду

Географски факултет је дана 30.11.2018. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 30.11.2018.
године.
Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на
седници одржаној дана 04.12.2018. године дало је мишљење да се
др Иван Раткај може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.12.2018.
године разматрао је захтев Географског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане и Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 12.12.2018. године; Број: 61202-5450/3-17)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. ст. 2 Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18), чл. 26. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 196/16, 197/17 и
199/17), а на предлог Изборног већа Биолошког факултета, број:
13/113 од 12.10.2018. године и мишљења Већа научних области
природних наука, број: 61202-4789/2-18 од 29.11.2018. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 12.12.2018. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Лука Лучић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Биолошки факултет, за ужу научну
област Биологија развића животиња.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Биолошки факултет је дана 18.07.2018. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Биологија развића животиња, због истека
изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 10.09.2018. године
преко Стручне службе и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Биолошког факултета,
на седници одржаној дана 12.10.2018. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Лука Лучић изабере у
звање редовног професора.
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Биолошки факултет је дана 16.10.2018. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 18.10.2018.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 29.11.2018. године дало је мишљење да се др Лука Лучић може
изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.12.2018.
године разматрао је захтев Биолошког факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника, па је донета одлука као у изреци.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 12.12.2018. године; Број: 61202-4789/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. ст. 2 Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18), чл. 26. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 196/16, 197/17 и
199/17), а на предлог Изборног већа Пољопривредног факултета,
број: 400/10-2/1 од 27.09.2018. године и мишљења Већа научних
области природних наука, број: 61202-4454/2-18 од 29.11.2018.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 12.12.2018.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Слађана Станојевић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу
научну област Биохемија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Пољопривредни факултет је дана 16.05.2018. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Биохемија, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 20.06.2018. године
преко Стручне службе и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног
факултета, на седници одржаној дана 27.09.2018. године, донело
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Слађана
Станојевић изабере у звање редовног професора.
Пољопривредни факултет је дана 03.10.2018. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 18.10.2018.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 29.11.2018. године дало је мишљење да се др Слађана
Станојевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.12.2018.
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио
да кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о
високом образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника, па је донета одлука као у изреци.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 12.12.2018. године; Број: 61202-4454/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и
06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа
Медицинског факултета, број: 8620/13 од 17.10.2018. године и
мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 број:
61202-5290/2-18 од 4.12.2018. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 12.12.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Александра Павловић Марковић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за
ужу научну област Интерна медицина(гастроентерологија).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 4.7.2018. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Интерна медицина(гастроентерологија).
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17.9.2018. године
објављивањем на сајту и огласној табли Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета,
на седници одржаној дана 17.10.2018. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Александра Павловић
Марковић изабере у звање редовног професора.
Медицински факултет је дана 2.11.2018. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 27.11.2018.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 4.12.2018. године дало је мишљење да се др
Александра Павловић Марковић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.12.2018.
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 12.12.2018. године; Број: 61202-5290/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

Година LVII, број 208, 15. март 2019.

77

На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и
06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа
Медицинског факултета, број: 8620/13 од 17.10.2018. године и
мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 број:
61202-5295/2-18 од 4.12.2018. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 12.12.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Бранко Белеслин у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
област Интерна медицина (кардиологија).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 4.7.2018. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Интерна медицина(кардиологија).
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17.9.2018. године
објављивањем на сајту и огласној табли Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета,
на седници одржаној дана 17.10.2018. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Бранко Белеслин изабере у
звање редовног професора.
Медицински факултет је дана 2.11.2018. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 27.11.2018.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 4.12.2018. године дало је мишљење да се др Бранко
Белеслин може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.12.2018.
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 12.12.2018. године; Број: 61202-5295/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и
06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа
Медицинског факултета, број: 8620/13 од 17.10.2018. године и
мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 број:
61202-5291/2-18 од 4.12.2018. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 12.12.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Данило Радуловић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
област Хирургија са анестезиологијом(неурохирургија).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 4.7.2018. године у
листу „Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом
(неурохирургија).
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17.9.2018. године
објављивањем на сајту и огласној табли Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета,
на седници одржаној дана 17.10.2018. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Данило Радуловић изабере
у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 2.11.2018. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 27.11.2018.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 4.12.2018. године дало је мишљење да се др Данило
Радуловић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.12.2018.
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 12.12.2018. године; Број: 61202-5291/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и
06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа
Медицинског факултета, број: 8620/13 од 17.10.2018. године и
мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 број:
61202-5292/2-18 од 4.12.2018. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 12.12.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Љиљана Вујотић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
област Хирургија са анестезиологијом(неурохирургија).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 4.7.2018. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом(неурохирур
гија).
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17.9.2018. године
објављивањем на сајту и огласној табли Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета,
на седници одржаној дана 17.10.2018. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Љиљана Вујотић изабере у
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 2.11.2018. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 27.11.2018.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 4.12.2018. године дало је мишљење да се др Љиљана
Вујотић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.12.2018.
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 12.12.2018. године; Број: 61202-5292/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и
06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа
Медицинског факултета, број: 8620/13 од 17.10.2018. године и
мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 број:
61202-5293/2-18 од 4.12.2018. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 12.12.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Милош Велиновић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет,
за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом(општа
хирургија-кардиохирургија).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 4.7.2018. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом(општа
хирургија-кардиохирургија).
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17.9.2018. године
објављивањем на сајту и огласној табли Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета,
на седници одржаној дана 17.10.2018. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Милош Велиновић изабере
у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 2.11.2018. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 27.11.2018.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 4.12.2018. године дало је мишљење да се др Милош
Велиновић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.12.2018.
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 12.12.2018. године; Број: 61202-5293/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

Година LVII, број 208, 15. март 2019.

85

На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и
06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа
Фармацеутског факултета, број: 2273/1 од 25.10.2018. године и
мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 број:
61202-5249/2-18 од 4.12.2018. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 12.12.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Анђелија Маленовић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Фармацеутски факултет, за ужу
научну област Аналитика лекова.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Фармацеутски факултет је дана 1.8.2018. године у листу
„Послови”, на сајту Факултета и Универзитета објавио конкурс за
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Аналитика
лекова.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 9.10.2018. године
објављивањем у у архиви и на сајту Факулетета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Фармацеутског
факултета, на седници одржаној дана 25.10.2018. године, донело
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Анђелија
Маленовић изабере у звање редовног професора.
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Факултет ветеринарске медицине је дана 29.10.2018. године
доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на
прописаним обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 27.11.2018.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 4.12.2018. године дало је мишљење да се др Анђелија
Маленовић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.12.2018.
године разматрао је захтев Фармацеутског факултета и утврдио
да кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о
високом образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 12.12.2018. године; Број: 61202-5249/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и
06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа
Факултета ветеринарске медицине, број: 01-224/12 од 17.10.2018.
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, 0201 број: 61202-5252/2-18 од 4.12.2018. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 12.12.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Анита Радовановић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Факултет ветеринарске медицине, за
ужу научну област Хистологија и ембриологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет ветеринарске медицине је дана 28.3.2018. године
у листу „Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Хистологија и ембриологија.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 6.6.2018. године
објављивањем у часопису Политика.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета ветеринарске
медицине, на седници одржаној дана 17.10.2018. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Анита Радовановић
изабере у звање редовног професора.
Факултет ветеринарске медицине је дана 26.10.2018. године
доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на
прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 27.11.2018.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 4.12.2018. године дало је мишљење да се др Анита
Радовановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.12.2018.
године разматрао је захтев Факултета ветеринарске медицине
и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75.
Закона о високом образовању, чланом 135. Статута Универзитета
у Београду, као и услове прописане Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду,
па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 12.12.2018. године; Број: 61202-5252/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и
06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа
Факултета ветеринарске медицине, број: 01-228/10 од 17.10.2018.
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, 0201 број: 61202-5250/2-18 од 4.12.2018. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 12.12.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Јелена Недељковић Траиловић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Факултет ветеринарске
медицине, за ужу научну област Исхрана.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет ветеринарске медицине је дана 28.3.2018. године
у листу „Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Исхрана.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 6.6.2018. године
објављивањем у часопису Политика.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета ветеринарске
медицине, на седници одржаној дана 17.10.2018. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Јелена Недељковић
Траиловић изабере у звање редовног професора.
Факултет ветеринарске медицине је дана 26.10.2018. године
доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на
прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 27.11.2018.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 4.12.2018. године дало је мишљење да се др
Јелена Недељковић Траиловић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.12.2018.
године разматрао је захтев Факултета ветеринарске медицине
и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75.
Закона о високом образовању, чланом 135. Статута Универзитета
у Београду, као и услове прописане Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду,
па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 12.12.2018. године; Број: 61202-5250/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и
06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа
Факултета ветеринарске медицине, број: 01-227/11 од 17.10.2018.
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, 0201 број: 61202-5251/2-18 од 4.12.2018. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 12.12.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Неђељко Карабасил у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Факултет ветеринарске медицине, за
ужу научну област Хигијена и технологија меса.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет ветеринарске медицине је дана 28.3.2018. године
у листу „Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Хигијена и технологија меса.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 6.6.2018. године
објављивањем у часопису Политика.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета ветеринарске
медицине, на седници одржаној дана 17.10.2018. године, донело
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Неђељко
Карабасил изабере у звање редовног професора.
Факултет ветеринарске медицине је дана 26.10.2018. године
доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на
прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 27.11.2018.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 4.12.2018. године дало је мишљење да се др Неђељко
Карабасил може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.12.2018.
године разматрао је захтев Факултета ветеринарске медицине
и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75.
Закона о високом образовању, чланом 135. Статута Универзитета
у Београду, као и услове прописане Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду,
па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 12.12.2018. године; Број: 61202-5251/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и
06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа
Електротехничког факултета, број: 1351/7 од 9.10.2018. године
и мишљења Већа научних области природно-математичких
наука, 02-04 број: 61202-4772/2-18 од 26.11.2018. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 12.12.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Марија Рашајски у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Електротехнички факултете, за ужу
научну област Примењена математика.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Електротехнички је дана 4.7.2018. године у листу „Послови”
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу
научну област Примењена математика.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 20.8.2018. године
објављивањем на веб сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Електротехничког
факултета, на седници одржаној дана 9.10.2018. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Марија Рашајски
изабере у звање редовног професора.
Електротехнички факултет је дана 19.10.2018. године
доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на
прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 19.11.2018.
године.
Веће научних области природно-математичких наука, на
седници одржаној дана 26.11.2018. године дало је мишљење да се
др Марија Рашајски може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.12.2018.
године разматрао је захтев Електротехничког факултета и утврдио
да кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о
високом образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 12.12.2018. године; Број: 61202-4772/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и
06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа
Електротехничког факултета, број: 1351/5 од 9.10.2018. године
и мишљења Већа научних области природно-математичких
наука, 02-04 број: 61202-4771/2-18 од 26.11.2018. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 12.12.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Татјана Лутовац у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Електротехнички факултете, за ужу
научну област Примењена математика.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Електротехнички је дана 4.7.2018. године у листу „Послови”
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу
научну област Примењена математика.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 20.8.2018. године
објављивањем на веб сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Електротехничког
факултета, на седници одржаној дана 9.10.2018. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Татјана Лутовац
изабере у звање редовног професора.
Електротехнички факултет је дана 19.10.2018. године
доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на
прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 19.11.2018.
године.
Веће научних области природно-математичких наука, на
седници одржаној дана 26.11.2018. године дало је мишљење да се
др Татјана Лутовац може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.12.2018.
године разматрао је захтев Електротехничког факултета и утврдио
да кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о
високом образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 12.12.2018. године; Број: 61202-4771/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 77. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17, 73/18), члана 145. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18) и
члана 4. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег
професора на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 135/07, 178/14) а на предлог Факултета
организационих наука, број: 04-01-11/52 од 2. октобра 2018. године
и предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 612024469/2-18 од 19. новембра 2018. године, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 12. децембра 2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Мирослав Хуђец, ванредни професор
Универзитета економије, Братислава, Словачка, у звање гостујућег
професора Универзитета у Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Факултет организационих наука доставио је образложени
предлог број: 04-01-11/52 од 2. октобра 2018. године да се проф.
др Мирослав Хуђец, ванредни професор Универзитета економије,
Братислава, Словачка, изабере у звање гостујућег професора на
Универзитету у Београду.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 19. новембра 2018. године разматрало је предлог
Факултета и утврдило да кандидат испуњава услове предвиђене
чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег
професора на Универзитету у Београду, те предложило Сенату
доношење одлуке о избору гостујућег професора, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 12. 12. 2018. године; Број: 61202-4469/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 77. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17, 73/18), члана 145. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18) и члана 4.
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 135/07, 178/14) а на предлог Електротехничког факултета, број:
636/5 са седнице Наставно-научног Већа одржане 14. јуна 2018.
године и предлог Већа групације техничко-технолошких наука број
61202-2677/2-18 од 19. новембра 2018. године, Сенат Универзитета
у Београду, на седници одржаној 12. децембра 2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Мирослав Крстић, редовни професор
Универзитета у Сан Дијегу, Калифорнија, САД, у звање гостујућег
професора Универзитета у Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Електротехнички факултет доставио је образложени предлог
број: 636/5 од 14. јуна 2018. године да се проф. др Мирослав Крстић,
редовни професор Универзитета у Сан Дијегу, Калифорнија, САД,
изабере у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 19. новембра 2018. године разматрало је предлог
Факултета и утврдило да кандидат испуњава услове предвиђене
чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег
професора на Универзитету у Београду, те предложило Сенату
доношење одлуке о избору гостујућег професора, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 12. 12. 2018. године; Број: 61202-2677/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 77. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17, 73/18), члана 145. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18) и
члана 4. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег
професора на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 135/07, 178/14) а на предлог Фармацеутског
факултета, број: 941/3 од 29. маја 2018. године и предлог Већа
групације медицинских наука број 61202-2518/2-18 од 19.
новембра 2018. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 12. децембра 2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Мартин Хенман, ванредни професор Факултета
за фармацију и фармацеутске науке, Тринити колеџ, Даблин,
Ирска, у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Фармацеутски факултет доставио је образложени предлог
број: 941/3 од 29. маја 2018. године да се проф. др Мартин Хенман
са Факултета за фармацију и фармацеутске науке, Тринити колеџ,
Даблин, Ирска, изабере у звање гостујућег професора Универзитета
у Београду.
Веће групације медицинских наука на седници одржаној 19.
новембра 2018. године разматрало је предлог Факултета и утврдило
да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 3. Правилника
о условима и начину ангажовања гостујућег професора на
Универзитету у Београду, те предложило Сенату доношење одлуке
о избору гостујућег професора, што је Сенат и усвојио, те је донета
одлука као у изреци
(Београд, 12.12.2018. године; Број: 61202-2518/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

